දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය
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විශ ේෂ හා සාමානය ශසේවාා වාාර්ිකා මගී ප්රවාාහන ලපඳ්ර නිකුත් කිරීම, පංසු ඉදිියඳත් කිරීශේ
උඳශදස් හා ශාොන්ශේසි.
දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය
01.හැඳින්වීම
1.1

දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය , විශ ේෂ හා සාමානය ශසේවාා වාාර්ිකා මගී ප්රවාාහන
ලපඳ්ර නිකුත් කිරීමට ධාවාායින් ශ ෝරා ගනු පලන්ශන්, පංසු ධ දුේ ඳ්ර මිනන් ඉදිියඳත් ාරනු
පලන පංසු මිප ම

ඳදනේ ශේ. පංසු සහා ආරාධනාවාක් පිලිල දැන්වීේ ප්රසිේධ ාර, මාර්ග ක්

සහා පංසුාරු ධිකාාිය ට ශගවීේ කිරීමට එාගවාන මුදප ධ දුේ ඳ්රශ

ඳැහැදිලිවා සහන් ාප

යුතු . ධශනකුත් ාරුණු සපුරා ඇත්නේ ඉදිියඳත් ාරන පංසුවා ධනුවා ලපඳ්ර නිකුත් කිරීමට සුදුසු
ධාවාායින් ශ ෝරා ගනු පැශේ.
1.2

ලපඳ්ර නිකුත් කිරීමට ආශ ෝජා කු ශ ෝරා ගැනීශමන් ඳසු ඔහුට ශහෝ ඇ ට විශ ේෂ හා සාමානය
ශසේවාා වාාර්ිකා මගී ප්රවාාහන ලපඳ්ර ක් නිකුත් ාරන්ශන් නේ 1996 ධංා 02 දරණ දකුණු ඳළාත්
මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය ප්රඥප්තියශ
මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාියශ

සංශ ෝික

ශාොන්ශේසි හා 2009 ධංා 01 දරණ දකුණු ඳළාත්
ප්රඥප්තිය ප්රාාරවා නීියරීිය, ශරගුපාසි හා නි ම න්ද

පංසු ලිපිශේඛණවාප ඇතුළත් ාර ඇිය ශාොන්ශේසි ධනුවා .

02. පංසු ඉදිියඳත් කිරීමට ධවා ය සුදුසුාේ
2.1

මගී ප්රවාාහන ශක්ෂ්්ර ට ශ ොමු වීමට ශහෝ
ශමම ශාොන්ශේසි හා ධිකාාියශ

වාදුරටත් ආශ ෝජන ධවාස්ථා වාැඩිාර ගැනීමට ාැමිය

නීියරීිය පිළිඳැදීමට එාඟවාන ඕනැම ආශ ෝජාශ කුට සාමානය

ශසේවාා (පංසු ආරාධනා 02) සහා ධ දුේ ාප හැකි . දක්ිකණ ධිකශේින මාර්ග හරහා සුශඛෝඳශ ෝගී
ලපඳ්ර සහා (පංසු ආරාධනා 01) ධ දුේ ාප හැක්ශක් දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන
ධිකාාියශ

ලපඳ්රපාිනන් සහා ඳමි.. එශසේ වුවා ද මීට ප්රථම ශමම ධිකාාියශ න් පංසු මිනන්

ලපඳ්ර ධ දුේ ාර ශ ෝරා ගැනීශමන් ඳසුවා ලපඳ්ර පලා ශනොගැනීම නිසා ධසාධු ශේඛන ට නම
ඇතුළත් වු පුේගපයින්ට පංසු ඉදිියඳත් කිරීමට හිමිාමක් ශනොමැ .
2.2

පංසු

ැබීම මිනන් ලපඳ්ර ක් පලා ගැනීමට ඉේලුේ ාරන මාර්ග ාාපසටහනට ධනුවා ඳහසුශවාන්

ශසේවාා ආරේ කිරීමට හැකි ාවා ියබි යුතු . ාාපසටහනට ඳටහැනිවා ශසසු ධාවාායින්ශේ ආදා මට
හානි වාන ඳියදි ධාවාන කිරීම 1996 ධංා 02 දරණ දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාියශ
ප්රඥප්තිය

හා 2009 ධංා 01 දරණ දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාියශ

සංශ ෝික

ප්රඥප්තිය ප්රාාරවා පලාශදන ලපඳ්ර ධවාපංගු කිරීමට ශහේතුශේ.
2.3

දක්වාා ඇිය සි ලු ශසේවාා සහා ලස්රථ ක් ශනොමැිය ආශ ෝජාශ ක් ලපඳ්ර ක් නිකුත් කිරීම සහා
ශ ෝරාගනු පැබුවාශහොත් ශ ෝරාගත් දිනශ සිට ලස්රථ ක් ශ දවීමට උඳියම වා ශ න් මාස ශදාා
(දින 60) ාාප ක් පලාශදනු ඇ . ධවාසර දී ඇිය ාාප
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ලස්රථ ක් ඉදිියඳත් ාර, ලපඳ්ර

පලා ශනොග
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ශහොත් ඔහුට ශහෝ ඇ ට ලපඳ්ර

නිකුත් කිරීමට

ගනු පැබු තීරණ ධවාපංගු ාර ඔහු/ඇ ශේ නම ධසාදු ශේඛන ග ශාශර් .

03. පංසුාරුවාන් පංසු ඉදිියඳත් කිරීශේ සි ලු ාරුණු දැන සිටි යුතු ලවා
3.1

පංසුාරුවාන් පංසු ලිපි ශේඛන/උඳශදස්/ශාොන්ශේසි මැනවින් ඳරීක්ෂා ාර ලපා සි ලුම ාරුණු
සේලන්ධශ න් පුර්ණ දැනුමක් පලා ග යුතු .

3.2

ධිකාාියශ

නිපධාියශ කු ශහෝ ශවානත් ධශ කු ාරනු පලන වාාචිා ඳැහැදිලි කිරීේ ශහෝ ශදනු

පලන ශ ොරතුරු ම

වාැරදි වාටහා ගැනීේ සේලන්ධශ න් මගී ප්රවාාහන ධිකාාියශ

නනියා

ලැඳිමක් ශනොමැ .

04. පංසු ඉදිියඳත් කිරීශේ ාාපසීමාවා
4.1 පංසු ලිපිශේඛණ නිකුත් කිරීම 2020/03/06 දින සිට 2020/03/30 දින ඳ.වා 3.00 දක්වාා
(ාාර් ාප ශේපාවා තුප ඳමි.)
4.2 පංසු ාරගැනීශේ ධවාසාන දින 2020/03/31 ශේපාවා 1000 ඳැ ට
4.3

පංසු විවාෘ ාරන දින 2020/03/31 ශේපාවා 1030 ඳැ ට

05. පංසු ඉදිියඳත් කිරීම
5.1

සි ලුම පංසු ලිපිශේඛණ ස ාඳිය, දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය , ධංා 67,
ශේන්ලාන් විදි , ශාොටුවා, ගාේප න ලිපින ට ලි ාඳදිංචි

ැඳෑශපන් එවීම ශහෝ පංසු ාර ගන්නා

ධවාසාන දින නි මි ශේපාවාට ශඳර ප්රධාන ාාර් ාපශ ශටන්රර් ශඳ්ටටි ට ලහාලිම ාප හැකි .
5.2

සෑම පංසුාරුශවාක්ම

ම ධ දුේ ඳ්ර

පිටඳත් ශදාකින් යුක් වා සාස් ාප යුතු ධ ර, එ

මුේ

පිටඳ හා ධනු පිටඳ වා ශ න් සටහන්වා ියබි යුතු .
5.3

පංසු ලිපිශේඛණ ඉදිියඳත් ාරන ලිපි ාවාරශ
ඳැහැදිලිවා සහන් ාර ියබි

ප්රසේඳාදන ශ ොමු ධංා

යුතු . (පංසු ශ ොමු ධංා

හා පංසුාරුශේ ලිපින

පංසු ශසේවාාවා පිළිල විස් රවාප ඇතුපත්වා

ඇ )
5.4

ඒ ඒ මාර්ගවාප ලපඳ්ර පලා ගැනීමට පංසු ඉදිියඳත් කිරීශේදී ආඳසු ශගවාන රු.50,000/- ඇඳ ැන්ඳත්
මුදපක් ශගවි

යුතු . එම මුදප පංසු ශේඛණශ

සහන් ාර ඇ . පංසු ධ දුේ ඳ්ර ප්රධාන

ාාර් ාපශ ශටන්රර් ශඳ්ටටි ට ලහාපන්ශන් නේ එම ාාර් ාප ට එම

ැන්ඳත් මුදප ශගවාා ියසි්ට

ඳ ක් පලා ග යුතු . පදුඳත් ධංා ලිපි ාවාරශ වාේ ඳැත්ශත් සහන් ාපයුතු .
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5.5

පංසු ලිපිශේඛණ

SPRPTA/ADM/FO/27

ැඳෑශපන් එවානු පලන්ශන් නේ ධදාප

ැන්ඳත් මුදප

මාට ආසන්න ධිකාාියශ

ගාේප/මා ර/ ංගේප දිස්ත්රික් ාාර් ාප න්ට ශගවාා එහි ජා ා පිටඳ ක් ධ දුේ ඳ්රශ මුේ පිටඳ ට
ධමුණා ියබි යුතු .
5.6

පංසු ලිපිශේඛණ වාප සහන් ාර ඇිය ආඳසු ශගවානු පලන
ාරගනු ශනොපැශේ. ප්රධාන ාාර් ාප ට ශහෝ ධිකාාියශ

ැන්ඳත් මුදප සහා ශෙක්ඳත් ආදි

දිස්ත්රික් ාාර් ාපවාපට

ැන්ඳත් මුදේ

ශගවාා ඇිය ලවා හවුරු ශනොවාන ඉේලුේ ඳ්ර ප්රියක්ශෂේඳ ාරනු පැශේ.
5.7

මීට ශඳර ශමම ධිකාාිය

පංසු

ැබිම සදහා ආරාධනා ාරන පද මාර්ග ලපඳ්ර ාට ධදාපවා මිප

ගණන් ඉදිියඳත් ාර පංසු ප්රදාන

කිියශමන් ඳසු පංසු ප්රදාන

ආශ ෝජාශ කු විසින් ශමම පංසු ප්රදාන

ාර ගැනීමට ඉදිියඳත් ශනොවු

කිියමට ධදාප ධ දුේ ඳ්ර

ඉදිියඳත් ාරයි නේ එ

ප්රියක්ශෂේඳ කිරීමට ධිකාාිය ට ලප ඇ .
5.8

ප්රමාදවි පැශලන පංසු ධ දුේ ඳ්ර පිලිගනු ශනොපැශේ. එවාැනි ධ දුේ ඳ්ර විවාෘ ශනොාරන ධ ර, පංසු
විවාෘ ාප දින සිට සිය ක් ඇතුළ එම ධ දුේ ඳ්ර පංසුාරුවාන්ට නැවා ආඳසු පලාග හැකි .

06. සාමානය ශසේවාා ලපඳ්ර සහා පංසු ඉදිියඳත් කිරීමට ධදාප ශාොන්ශේසි
6.1

දකුණු ඳළාශත් ශඳොශරොත්තු ධාවාන සහා නි ය මගී ශසේවාා ධවාසර ඳ්රපාින ලස්රථ හිමිාරුශවාකුට
ශහෝ හිමිාාිය ාට ශමම මාර්ග ඉේලුේ ාර පංසු
වා්ටටේ ප්රිය

ක් හිමිශේ.

ැබීම මිනන් ලපඳ්ර

පලාග

ශහොත් 50% ා

වාද ශමකී සාමානය ශසේවාා වාාර්ිකා මගී ප්රවාාහන ලපඳ්ර

පලාගත්

හිමිාරුශේ ශහෝ හිමිාාිය ශේ ශඳොශරොත්තු ලපඳ්ර ධවාපංගු ශාශර්.

07. දක්ිකණ ධිකශේගී මාර්ගශ ශසේවාාවාට ධදාප පංසු ඉදිියඳත් කිරීශේ ශාොන්ශේසි.
7.1

පංසු ාැවාන මාර්ගශ

නි මි

ධන්

න් ශදාම සහි වා එම මාර්ග

ධාවාන වාන ශහෝ ධන්

න් ශදාම සහි වා මාර්ග ශාොටසක් ආවාරණ වාන ඳියදි ධාවාන වාන ලස්

ශසේවාාවාා දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාියශ

ඔස්ශසේ සේපුර්ණශ න්

ලපඳ්රපාභී ාාපසටහන් සහි

ශහෝ

ශඳොශරොත්තු ධාවාා න් ධ ියන් ධිකාාිය නි ම ාර ඇිය ධවාම පංසු වාටිනාාම ඉක්මවාා ඉහපම මිප
ගණන් ඉදිියඳත් ාර ඇිය ධාවාා ා ශවා
මාර්ගශ ලපඳ්ර හිමිාම පලාග

ශසසු ශටන්රර් වාටිනාාේ ශනොසපාා පංසු ාැවාන

හැා. ශමහිදි ඳවාියන මාර්ග ලපඳ්ර ධවාපංගු ාරනු පැශේ.

වාද

ශමම හිමිාම පලාගැනීම සහා ධවාපංගු ාප යුතු මාර්ග ලපඳ්ර ට සේලන්ධ විස් ර, පංසු ධ දුේ
ඳ්රශ

ධංා 6

ටශත් සේපුර්ණ ාර ියබීම ධනිවාාර්

ශේ.(ලපඳ්ර ධවාපංගු ශනොකිියශේ ්රමශේද

ටශත් වුවාද ධවා ය ශේ නේ ධශනකුත් ශාොන්ශේසිවාපට

ටත්වා එම ශසේවාාවාන්හි ධාවාායින්ට පංසු

ඉදිියඳත් ාප හැා)
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7.2

පංසු ාැවාන මාර්ගශ

SPRPTA/ADM/FO/27

කුමණ ශහෝ එක් ධන්

ඔස්ශසේ ශහෝ මාර්ග ශාොටසක් ආවාරණ
ස්ථාන කින් ගමන ආරේ

ක් සහි වා මාර්ග ධවාසර ඳ්ර හිමි එම මාර්ග

වාන ඳියදි ධාවාන

වාන පංසු ාැවාන මාර්ග

ාරන ශහෝ ගමන ධවාසන් ාරන ශහෝ පංසු ාැවාන මාර්ග

ධාවාන වාන ලස් ශසේවාාවාා ාාපසටහන් සහි

ශහෝ ශඳොශරොත්තු ලපඳ්ර ක් සහි

ඇතුප
ඳසු ාර

ධාවාා කු සහා

20% වා්ටටමක් හිමි ශේ. ශමහිදී ඳවාියන මාර්ග ලපඳ්ර ධශහෝසි වීමක් සිදු ශනොශේ.
7.3

ඉහ

ධංා 7.2 ාරුණට ධදාළ ශනොවාන දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාියශ

ධශනකුත්

ලපඳ්රපාභී සි ුමම ශඳොශරොත්තු ධාවාා න් සහා 20% වා්ටටමක් හිමි ශේ.ශමහිදී ඳවාියන මාර්ග
ලපඳ්ර ධශහෝසි වීමක් සිදු ශේ.
7.4

වා්ටටේ ප්රිය

ටශත් පැශලන ප්රියපා

පලා ගැනිශේදි සෑම විටම වා්ටටේ ප්රිය

ටශත්

ගණන වු වාටිනාාම ධවාම පංසු වාටිනාාම ඉක්මවාා ඳැවාිය යුතු . එ ට වාරා ධඩුවාන ධවාස්ථාවාපදි
ධවාම පංසු මුදපට ධදාප ලපඳ්ර ඉේලුේාරු ශවා පිියනමනු පැශේ.
7.5

ඉහ

සහන් වා්ටටේ ප්රිය

වාලින් පංසු ාැවාන එක් මාර්ග ලපඳ්රක් සහා ඉේලුේ ාප හැක්ශක්

එක් වා්ටටේ ්රමශේද ක් ඳමි.. (පංසු ාැවාන එක් මාර්ග ලපඳ්රක් සහා වා්ටටේ ප්රිය

ශදාක්

එාවාර පලා ග ශනොහැා)
උදා :- පංසු ාැවාන මාර්ග B – C – D – E – F නේ
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ඒ ධනුවා එක් එක් ලස් ශසේවාා සහා විශ ේෂ වා්ටටේ හිමිවාන ආාාර ඳහ දැක්ශේ.


B C D E F හා B C E F ලස් ශසේවාාවාවාප ාාපසටහන් සහි
ධිකාාිය

නි ම ාර ඇිය ධවාම පංසු වාටිනාාම ඉක්මවාා ඉහපම මිප ගණන් ඉදිියඳත් ාර ඇිය

ධාවාා ා ශවා
පලාග

ශහෝ ශඳොශරොත්තු ධාවාා න් ධ ියන්

ශසසු ශටන්රර් වාටිනාාේ ශනොසපාා පංසු ාැවාන මාර්ගශ

හැා. ශමහිදි ඳවාියන මාර්ග ලපඳ්ර ධවාපංගු ාරනු පැශේ.

ලපඳ්ර හිමිාම

වාද ශමම හිමිාම පලාගැනීම

සහා ධවාපංගු ාප යුතු මාර්ග ලපඳ්ර ට සේලන්ධ විස් ර, පංසු ධ දුේ ඳ්රශ

ධංා 6

ටශත්

සේපුර්ණ ාර ියබීම ධනිවාාර් ශේ.
එම මාර්ග ආවාරණ වාන ධනික්තු ලස් ශසේවාා සහා ඳහ ඳියදි වා්ටටේ ප්රිය


ධදාප ලස් ශසේවාා ඇතුප

හිමිශේ.

ගමන් ආරේ ශහෝ ධවාසන් වාන B C E, B C D E ලස් ශසේවාා ශහෝ F E D C ,

F E C ලස් ශසේවාා සහා ඉහ

ධංා7.4 ාරුණට

ටත්වා 20% ා වා්ටටමක් හිමිශේ. එහිදි ලපඳ්ර

ධවාපංගු සිදුවීමක් ශනොවාන ධ ර පූර්ණ වා්ටටේ පලා ගැනීශේ හිමිාමක් ශනොමැ .


L B C D E F , L B F , M F B ශහෝ M F E D C B ශසේවාා සහා ද ඉහ
වා්ටටේ ප්රිය

ක් හිමිශේ. එහිදි ලපඳ්ර

ධංා 7.4 ාරුණට ටත්වා 20%

ධවාපංගු සිදුවීමක් ශනොවාන ධ ර පූර්ණ වා්ටටේ පලා

ගැනීශේ හිමිාමක් ශනොමැ .


දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාියශ
ධාවාායින් සහාද ඉහ

ධංා7.4 ාරුණට

ලපඳ්රපාින ධශනකුත් සි ුමම ශඳොශරොත්තු

ටත්වා 20% ා සාමානය වා්ටටේ ප්රිය

ක් ඳමණක්

හිමිශේ. එහිදි ලපඳ්ර ධවාපංගු වීමක් සිදු ශේ.
7.6 ආශ ෝජන ප්රියපා
ධාවාා ාට නැවා

ධවාධානේ ාාප සීමාවා සපාා ලපා ශමම වාාර්ිකා ලපඳ්ර

ඔහුශේ ලපඳ්ර

එක් වාර්ෂශ පංසු වාටිනාාේ ශපස

පලා ගැනීශේ පංසු වාටිනාාම ම

ඳදනේ වා එ

පලා ගත්

ආසන්න එක්

ක්ශසේරු ශාොට වාසර 5 ක් දක්වාා එම ලපඳ්ර වාාර්ිකාවා පලා

ශේ.
7.7 වාසර ඳහාට වාරක් ධිකාාිය විසින් වාාර්ිකා ධවාම පංසු වාටිනාාේ පිළිගත් විදයාත්මා ඳදනමක්
ටශත් නැවා

ක්ශසේරු ාරන ධ ර මුේ ආශ ෝජා ාශේ ආශ ෝජන ධවාස්ථා

ඔහුශේ ඳළමු පංසු වාටිනාාම හා ධිකාාිය
ශදා ධතුියන් වාැඩිම වාටිනාාම ටශත් නැවා

නැවා
ඔහු ශවා

හවුරු ාරමින්

ක්ශසේරු ාරන පද ධවාම පංසු වාටිනාාම
ශහෝ ඇ ට එම වාාර්ිකා ලපඳ්ර

හැා. ඒ සදහා ඳළමු ලපඳ්රධාිය ා ාටයුතු ශනොාරන්ශන් නේ නැවා

පලා ග

ප්රසිේධ පංසු ාැදවීමාට

ධිකාාිය ාටයුතු ාරනු පැශේ.
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7.8 ශමම ලපඳ්ර ඳළමු වාසර ඳහා ාාප ක් තුප කිසිදු ශහේතුවාක් ම

එහි ලපඳ්ර ධයිිය

ඳැවාරීම

සදහා සපාා ලපනු ශනොපැශේ.

08.ධිකාාියශ නි ය මගී ප්රවාාහන ලපඳ්ර ක් පලා ශනොගත් ධාවාාශ කු ශපස පංසු ැබීම සදහා ආරාධනා
ාරන සාමානය ශසේවාා මාර්ගවාපට ධදාපවා මාස 06 ාට වාැඩි ාාප ක් ශපොිය රථ, ට්රක් රථ ශහෝ වාෑන් රථ
ටශත් මගී ප්රවාාහනශ

ශ ශදන ධාවාාශ කුට පංසු ප්රදාන

ාරන්ශන් නේ ඔහු ශහෝ ඇ

ඳහ

ධවා ය ා සපුරා ඇිය ධවාස්ථාවාන් හි ඔහුශේ පංසු වාටිනාාමින් 20% ා වා්ටටමක් පලා ශදනු පැශේ.
8.1 ආසන්නම මාස 6 ා ාාප ක් තුප ධිකාාියශ ලපඳ්ර කින් ශ ොරවා පංසු සදහා ආරාධනා ාර ඇිය
මාර්ගශ හි ධිකාාිය

දක්වාා ඇිය රථ වාාහන (ශපොිය රථ, ට්රක් රථ, වාෑන් රථ)

ාටයුතු වාප ශ දුන ලවාට ධිකාාියශ දිස්ත්රික් සහාාර ධධයක්ෂ

ටශත් මගී ප්රවාාහන

ැන විසින් සහියා ක් පලාදී ියබිම

සහ, ආසන්න මාස 6 ා ාාප ක් පුරාවාට ධදාප මාර්ගශ මගී ප්රවාාහන ධවා ය ා සපුරාලීමට දා ා වු
ලවාට ප්රශේ ශ

ග්රාම නිපධාිය ැන ඇතුුමවා /විහාරාිකඳිය ස්වාාමීන්වාහන්ශසේ/ශඳොලීසි

ශහෝ

පුජාතුමන්පා න කුමන ශහෝ ඳාර් වා න්ශගන් සහියා ක් පලා ශගන ියබිම ධ යවා ය ශේ.
8.2 වාදුරටත් ධදාප මාර්ගශ හි ධනවාසරශ න් ධාවානශ

ශනොශ ශදන ලවාට ධිකාාිය

ශවා

ලිඛි වා

සහියා ක් පලාදී ියබිම. (ලපඳ්ර නිකුත් කිරීමට ප්රථම ශමම ලිපි ඉදිියඳත් ාප යුතු )

09. පංසු ධ දුේඳ්ර සංශ ෝධන හා ඉවාත් ාර ගැනීම (විශරෝධ ා දැක්වීම)
පංසු ධ දුේ ඳ්ර ාර ගැනීමට නි මි
ඉවාත් ාර ගැනීම පිළිල පංසු
ශවා

ධවාසාන දිනශ හි ශඳ.වා 9.30 ට ප්රථමශ න් සංශ ෝධන ශහෝ

ාර ගනු පලන ප්රධාන ාාර් ාපශ

ප්රසේඳාදන මණ්රපශ

ස ාඳිය

ඉදිියඳත් ාප ශහොත් ඒ පිළිල ඉරාර පලාශදනු ඇ . එවාැනි ඉේලීේවාපට වාන ප්රමාද න් නිසා

නිසි ාටයුතු සිදු ශනොවීම පිළිල ධිකාාිය

වාගකි නු ශනොපැශේ. පංසු ඉදිියඳත් කිියම සේලන්ධ

විශරෝධ ා ඉදිියඳත් කිරීමට ඇශ ොත් පංසු විවාෘ
්තරසේඳාදන මණ්රපශ

ස ාඳිය ශවා

දැන්වි

කිරීමට ඳැ

½ ාට ශඳර එවාැනි විශරෝධ ා

යුතු . ඳසුවා ඉදිියඳත් ශාශරන විශරෝධ ා පිළිගනු

ශනොපැශේ.

10. පංසු ධ දුේඳ්ර ඳැහැදිලිවා හා නිවාැරදිවා සේපුර්ණ ාප යුතු ලවා
10.1

පංසු ධ දුේඳ්ර

ඳැහැදිලිවා හා නිවාැරදිවා පිරවිම ධ යවා ය . පංසුවා ඉදිියඳත් ාරන මුදප ධකුශරන්

හා ඉපක්ාශමන් නි මි

ශ්තලිශ

ඳැහැදිලිවා සහන් ාප යුතු ධ ර ාඳාහැරීේ ශහෝ ශවානස් කිරීේ

ාපඳසු ශාටි ධත්සන් ශ දි යුතු .
10.2

ශසේවාා කිහිඳ ාට ඉේලුේ ාරන්ශන් නේ ඒ සහා ශවාන ශවානම පංසු ධ දුේ ඳ්ර හා ඇඳ මුදේ
ැන්ඳත් ාප යුතු .
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11.පංසු විවාෘ කිරීම.
11.1

පංසු විවාෘ

ාරන දින

හා ශේපාවා පංසු සදහා ආරාධනා ඳත්රිාාශේ සහන් ශේ. ගාේප

ප්රධාන ාාර් ාපශ දී පංසු විවාෘ ාරනු පැශේ. පංසු විවාෘ ාරන දිනශ පංසුාරු ශවානුවාට
ඔහුශේ නිශ ෝජි ශ කු ඉදිියඳත් වාන්ශන් නේ ඒ සහා පංසුාරුශේ ධනුමැිය

සහි වා

ලිපි ක් ඉදිියඳත් ාප යුතු .
11.2

පංසුාරුවාන්ශේ නේ හා ඔවුන් සටහන් ාර ඇිය මුදප ඳමණක් සහ ාගී වාන පංසුාරුවාන්
ඉදිියශ ප්රාා ාරනු පැශේ. පංසු විවාෘ
ධ දුේඳ්ර විවාෘ

ාරන දින සහ ාගී ශනොවාන පංසුාරුවාන්ශේ පංසු

ාරනු ශනොපැශේ. පංසුාරුශේ නිශ ෝජි

වාන විට ඒ සහා ධමුණා ඇිය ශඳෝරම
කිරීමට නි මි

ා විවාෘ

නිවාැරදිවා පුරවාා පංසු විවාෘ

ාරන දිනට සහ ාගී
ාරන දිනශ

විවාෘ

ශේපාවාට ඳැ ½ ාට ශඳර ගාේප, ශාොටුවා, ශේන්ලාන් විදීශ , ශනො.67 හි

දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාියශ ප්රධාන ාාර් ාප ට ාරදි යුතු .
11.3

විවාෘ

ශනොාරන පද පංසු ලිපි,ශේඛන ග

ාරන ධ ර පංසු විවාෘ

ාප දින සිට සිය ක්

ඇතුළ ාාර් ාලි දින ාදී ඉේලුේාරුවාන්ට ඒවාා ආඳසු පලාග හැකි .

12.

පංසුවා විවාෘ

කිරීශේ දිනශ ම පංසුවා පිියනැමිමට සුදුසුාේ පැබු පංසුාරු ශවා

පිියනැමිශේ

ලිපි නිකුත් ාරන ධ ර එදිනට පංසුවා ාර ගැනීම සහා පංසුාරු මුදලින් 10% ක් ධිකාාිය ට ශගවාා
පදු ඳ ක් පලා ග

යුතු . එශසේ මුදේ ශගවීේ ාර ශනොමැිය නේ පංසුවා පිියනැමීම ධවාපංගු වාන ධ ර

එම පංසුාරුශේ නම ධසාධු ශේඛන ට ඇතුළත් ාරනු ඇ .

13.

ඉහ

ධංා 12

ටශත් පංසු පිියනැමිම ධවාංපගු වාන ධවාස්ථාවාා එම ලස් ශසේවාාශේ 2 වාන

ඉේලුේාරු ඇතුුම ඉේලුේාරුවාන්ශේ ධනුපිපශවාප ධනුවා ධවාපංගු වාන ඳළමු ඉේලුේාරුශේ මිපට
පංසුවා පිියනැමි

හැකි ධ ර එම ඉේලුේ මුදප ධිකාාිය

ධදාප ශසේවාා සහා නි ම ාරන පද ධවාම

පංසු වාටිනාාමට වාරා වාැඩි වි යුතු .
13.1

පංසු ප්රදානශ න් ඳසු පංසුාරු මාස 2 (දින 60) ක් ඇතුප
මාස 2 (දින 60) ක් ඇතුළ
ශනොකිරීම පංසු ප්රදාන

ලපඳ්ර

පලා ශනොගැනීම ශහෝ ලපඳ්ර

ධවාපංගු ශේ. එහිදි පංසු ප්රධාන

මුදප හා පංසුවාට ධදාපවා

ඒ සහා ලපඳ්ර පලාග

යුතු .

පලා ගැනීමට ක්රි ා

කිරීශේදි ධ ාරනු පැබු 10% ා

ේකිසි මුදපක් ශගවාා ඇත්නේ එම සි ලු මුදේද ධහිමි ාරනු

පැශේ.
13.2

ඳවාියන මාර්ග ලපඳ්ර
මාර්ග ලපඳ්ර

ධශහෝසි කිරීමක්

ටශත් පංසු ප්රධාන

ාර ඇිය ධවාස්ථාවාා නවා

නිකුත් ාරන ධවාස්ථාශේදි ඳවාියන මාර්ග ලපඳ්ර

ධශහෝසි කිරීමක් සිදු

ශාශර්.
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13.3

පංසු

SPRPTA/ADM/FO/27

ාර ශනොගැනීම ශහෝ එවාැනි පිියනැමීමක් ධවාපංගු කිරීමට ඉේලීේ ඉදිියඳත් වු විට ශහෝ

පංසුාරු ලපඳ්ර පලා ශනොගැනීම ම ධිකාාිය විසින් පංසු ධවාපංගු ාප විට පංසුාරුශේ
ඇඳ ැන්ඳතුවා ධහිමි ාරනු පැශේ.

14.

පංසු ධ දුේ ඳ්ර ධවාපංගු වීම ශහෝ ප්රියක්ශෂේඳ කිරීම

ඳහ ාරුණු ම පංසු ඉේලුේඳ්ර ධවාපංගු විම ශහෝ ප්රියක්ශෂේඳ ාරනු පැශේ.
14.1

ධ දුේ ඳ්ර ඳැහැදිලිවා සේපුර්ණ ශනොකිරීම.

14.2

පංසු ධ දුේඳ්ර ප්රමාදවී ධිකාාිය ශවා පැබීම

14.3

පංසු

ැබිම සදහා නේ ාරනු පලන මාර්ග

හදිසිශ

ඳාපන

ාප ශනොහැකි ශහේතු ම

ධාවාන ට නුසුදුසු ශහෝ ධාවාන කිරීම පිළිල ශවානත් ගැටලු ඳැන නැගීම.
14.4

නි මි ඇඳ ැන්ඳත් මුදප ශනොශගවීම ශහෝ ශගවු ලවාට හවුරු ශනොවීම

14.5

ඉහ

11.1 වාගන්ිය

ටශත් පංසු විවාෘ

ාරන ධවාස්ථාවාට පංසුාරු ශහෝ ඔහු විසින් ලප

ඳවාරන පද නිශ ෝජි ශ කු සහ ාගී ශනොවිම

15.
15.1

පංසු පිළිල ධිකාාිය වාගකීශමන් නිදහස් වීම
ශමම පංසු

ැබිම මගී ප්රවාාහන ලපඳ්ර ක් නිකුත් කිරීමට ශ ෝරා ගැනීම සහා ඳමණක්

ලැවින්, ඒ ධනුවා ධිකාාිය

විසින් පංසු

ලන පද ශසේවාාවාක් සහා ලපඳ්ර ක් නිකුත් ාප

වාහාම පංසු ැබිම ධදාප සි ලු ශාොන්ශේසි හා වාගකීේ වාලින් ධිකාාිය නිදහස් ශේ.
15.2

පංසු

ැබීම මිනන් ලපඳ්ර ක් පලා ගැනීම, ධශනකුත් ලපඳ්රධාියන්ට වාරා ධිකාාියශ

විශ ේෂ වාාසි පලා ගැනීමට හිමිාමක් ශනොශේ.
15.3

රජශ

තීරණ, ධාවාන ට ඇියවාන ලාධා, ධිකාාිය ට ඳාපන

පංසු

ැබීම සදහා ආරාධන

ාප ශනොහැකි ශහේතුන් ම

ාරන පද මාර්ග ාට ලපඳ්ර පලාදීමට ශනොහැකි වීම ම

කිසි ේ මාර්ග ා පංසුවාක් පිලිගැනීමට ශහෝ ශනොගැනීමට ධිකාාිය ට සිදුවි හැකි . එවාැනි
ධවාස්ථාවාා පංසු ලිපිශනොනැගීම සේලන්ධ ධිකාාිය වාගකිශමන් නිදහස් ශේ.
15.4

පංසු සදහා ආරාධන

ාරනු පලන මාර්ග, ාාපසටහන් හා ලස්නැවාතුේශඳොප ඳහසුාේ

විශ ේෂ ශහේතුන් ම සංශ ෝධන ට ධිකාාිය ට ලප ඇ .
15.5

Issue No.01

වාැඩිම මිප ගණන් සහන් පංසුවා ශහෝ ඕනැම පංසුවාක් පිළිගැනීමට ධිකාාිය ලැදි නැ .
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16.
16.1

SPRPTA/ADM/FO/27

ඇඳ ැන්ඳත් මුදේ ආඳසු ශගවීම
පංසු විවාෘ

ාප දින සිට දින 14 ඇතුප

ශාොන්ශේසි ධනුවා වාගකීමාට
මුදප ආඳසු පලාග
පංසුාරුවාන්ශේ ඇඳ

පංසු පිියනැමිමට සුදුසුාේ පැබු පංසුාරු හා ශමම

ටත් වාන පංසුාරුවාන් හැර ධශනකුත් පංසුාරුවාන්ශේ ඇඳ

හැකි ධ ර පංසු පිලිගැනීම මිනන් ලපඳ්ර පලාගැනීමට සුදුසුාේ පැබු
ැන්ඳත් මුදේ ධිකාාිය ට ශගවි

හිපේ ාරන ධ ර ඒ සහා ඇඳ

ැන්ඳතු කුවි ාන්සිශ

යුතු පංසු මුදලින් ශාොටසක් ශපස
මුේ පිටඳ

ධිකාාිය ට පලාදි

යුතුශේ.
ක්රිෂාලි මුතුකුමාරණ
ස ාඳිය,
දකුණු ඳළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාාහන ධිකාාිය ,
ගාේප.
2020/03/05
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